
ТРИ МЈТАДА ПИСЦА.
ВЕЉКО МИЛИЋЕВИЂ: БЕСПУЋЕ. Сарајево, 1912.

Г. Вељко Милићевић je добро учинио 
што je y засебној књизи издао Бгспуће, овећу 
приповетку — или „краћи роман“ како je сам 
назива, — која je првобитно изишла y Срп- 
ском Књпжевном Гласнику за 1906 годину 
(књ. XVI). Приповетка, поред једне нове главе, 
VI, готово сасвим je онаква каква je пре 
шест година изишла. Без овог новог издања 
Г. Милићевић je био y опасности да готово 
буде заборављен као писац.

Случај Г. Милићевића je занимљиз. Он 
je почео писати још врло млад, као петна- 
естогодишњи дечко, 1901 y Mladoj Htvatskoj. 
1903 јавио ce y Српском Нњижевном Глас- 
нику, и то je био најмлађи сарадник којегз 
je овај часопис икада имао. Његови први ра- 
дови, Мртви. Живот , Бесауће, Вихор, при- 
влачили су пажњу зрелошћу мисли и изве- 
сним књижевним ставом, и на њега ce одмах 
полагало као на једну од младих нада српске 
књижевности. Он je отпочео добро као ретко 
ко, и према првим његовим радовима веро- 
вало ce y његову лепу књижевну будућност. 
Али Г. Милићевић je застао тек што je почео 
ићи, и десило му ce оно што je најопасније



за једнога писца: отишао je y новинаре. Књи- 
жевност je готово сасвим напустио, и тек 
са времена на време јављао ce каквом мањом 
приповетком. Његове новије приповетке знатно 
су заостајале за првкма, некоје, пак, као 
Црне Ријеке, Анархиста, Сеншпментална 
авантура Андрије Tadnha, сасвим су слабе. 
Откуда и зашто то? На то би ce могло дати 
неколико одговора, који један други не ис- 
кључују. Али стоји чињеница да je Г. Вељко 
Милићевић боље писао када му je било око 
двадесет година но што пише сада када ce 
приближује тридесетој, — критичној години 
када ce човек или ломи или стаје на чвр- 
сте ноге.

Беспуће je тешка, суморна приповетка, 
за коју je тешко замислити да je изишла из 
пера врло млада човека. Писац je са прага 
живота видео животне тмине и ругобе, и 
много више предосећао, предвиђао и нагађао 
но што je преживео, видео и разумео. To je 
више морална аутопсија једног сувременог 
младог Србина, којега je велика варош — 
као и Ива Полића y Ћипиковом роману За 
крухом — помела, исушила и као исцеђен 
лимун одбацила y његов суморни завичај, на 
обалу Уне. Он ce вратио y свој забачени 
родни крај и y мемљиву родну кућу, и тамо 
ce „сакрио од живота". Цела приповетка je де- 
таљно излагањеоболеле воље, чамљења и мут- 
них стања свести Гавре Ђаковића, невеселога 
јунака ове невеселе приче. Он je сасушени 
плод на дрвету цивилизације, млади старац



који je душевно умро пре но што je и почео 
живети. Његов случај je ово: овако кад
му je ухчрла воља за све, кад не може да ce 
снађе, кад нема снаге да ce тражи, ни смје- 
лости да ce држи, када га je укочила и ска- 
менила мемла и чама једне плитке средине, 
он ce осјећао тако сам, одвојен од свега, као 
y једној страшној бескрајноЈ" пустињи без хо- 
ризоната. Гурнули су га y школе да буде 
господин, одвојили га од земље и народа, 
спријечили га да ухвати корјена y земљи из 
које je изникао, гуркули га y један живот y 
који кад je загледао, он ce загрозио, ужас- 
нуо, тргнуо. И пошао je натраг кад већ више 
мостова није било: y онај живот није ce у- 
судио да уђе, a овај други постао му je не- 
приступан. И он je застао, остао тако сто- 
јећи, ни идући ни напријед ни натраг, с през- 
ривим осмјехом према себи, са рукама на 
леђима, осје^ајући горко сву биједу и глупост 
свога положаја." (Стр. 78).

По тим редовима дало би ce извести да 
je Г. Милићевић — који je доцније стекао 
извесне социолошке претенсије, не много ра- 
зумне, y осталом — хтео да развије познату 
идеју о „декласираним", коју je Морис Ба- 
рес развијао y Les Déracinés, Вјенцеслав Но- 
вак y Титу Цорчпћу, Г. Милутин Ускоко- 
вић y Дошљаинма. Али као и Г. Ускоковигћ, 
он je више дао дело моралног посматрања, 
психолошке анализе, рашчлањавања наизме- 
ничних стања свести једнога бедног младог 
неврастеничара. Његов јунак не пати зато



што je из „корена истргнут“, но просто 
зато што je пометен, „понесен па упуштен", 
ориенталски „бадаваџија" и словенски мрља- 
вац, који своју урођену лењост, неспособност 
и нерад прикрива свакојаким „проблемима“.

Јунак није ни мало симпатичан. Он je од 
оних себичних болесника који ништа друго 
не мисле до само о себи, и који цео свет 
гледају кроз своју физичку и моралну беду. 
Он чини утисак оних индијских факира који 
век проведу гледајући y свој пупак. Г. Вељко 
Милићевић није успео да нам свог кукавног 
јунака представи као жртву једног тешког 
социјалног преображаја, прилагођавања једне 
младе pace условима модернога живота. Али Г. 
Милићевић ако није успео као социолог, 
успео je као писац. Он je метнуо свога ју- 
нака на анатомски сто, и пред нашим очима 
стао сећи сав његов морални организам, 
разголићавати целу његову душу, рашчла- 
њавати сваку његову помисао, бадати пуну 
светлост анализе y све мрачне кутове ње- 
гове хаотичне душе. Са неким тужним за- 
довољством он ce заустављао на моралној 
беди свога јунака, наглашавао болни неред 
y његовој души и излагао све његове ду- 
шевне ране. Он ce хотимично и свирепо зау- 
ставља, као да ножем дуби већ отворене 
ране. Местимично та оштра анализа чини 
тежак утисак, али je посао рађен са таквом 
ладном храброшћу, са таквом сигурношћу 
руке, са таквом продирном интелигенцијом,. 
да све то задивљава код младог човека од



двадесет година. У целој нашој најновијој 
књижевности тешко je наћи тако потпуну, 
удубљену, свестрану анализу безвољности и 
физиолошког умора од живота.

Свом својом садржином и основним то- 
ном којим je задахнуто, Бесиуће припада 
оном периоду песимистичне клонулости и 
неврастеније, који je владао y нашој књи- 
жевности почетком XX века — периоду када 
je Иван Мештровић y мрамору стао пропо- 
ведати „Нејуначкоме времену y пркос“. Но 
како књижевне струје брзо пролазе! Данас, 
y добу вере y живот и напор, снажног ства- 
ралачког националног оптимизма, тако сјајно 
оправданог последњим великим догађајима, 
Бесиуке, мрачна слика једног „туробног, за- 
мишљеног, разочараног човјека“, који, као 
совуљага од сунца, бежи од живота, та црна 
и тешка поема животног умора и безнадеж- 
ности, чини утисак нечег старог, прошлог 
и далеког!

Иначе, сама приповетка je добро сро- 
чена, складно развијена, писана књижевно, 
каткад са толико књижевне речитости да 
човек зажели више простоте и непосредно- 
сти, a мање ритмично нанизаних одабраних 
речи. Г. Вељко Милићевић води рачуна о 
стилу, и пише добро, чудновато добро за 
једног почетника. (Стил y приповетци није 
мењан). — Примера ради, неколико места.

Необично га je нешто дирнуло y души, и чи- 
таво тијело стресло му ce неком стрепњом кад je 
опазио да ce стари јаблан више куће осушио. Он га 
памти и воли још из детињства, ради његових вит-



ких, зеленкастих шибљика његовог бледуњавог, уског 
липгћа, његовог звиског шума под вјетром, ради гни- 
језда која сједе међу његовим рашљама, ради оног буј- 
ног и гласног живота међу његовим гранама. A сада 
га je гледао како je сув п пуст, остарио, поцрнио и 
оронуо, како c e немоћно испиње своји.ч сурим стаблом; 
вјетар чудновато шулш y његовим гранама које клепћу 
тупим п сувим звуком под вјетром и откидају ce и па- 
дају, ломећи ce о тврду земљу. И y томе ударању 
умрлих грана он je наслућивао један самртнички 
ропац (стр. 49).

Има, поред осталих лепих описа, и једна 
жива и речита слика реке Уне, y чијем ко- 
риту ce огледа недогледна беда сељакова.

„...обазија ce око брежуљака, засијаних злату- 
њавнм јечмом, ниском и ријетком пшеницом и зеленом 
бујном зоби, вијуга преко поља, с обалама зараслим 
y врбе које натапају своје сјене и повијене, погнуте 
гране y води, шуми кроз сјеновите шуме и бучи раз- 
бијајући ce о голе, оштре, тврде кршеве, и тече брзо, 
срдито и не.чоћно, збијена и стијешњена, док стијење 
пара и реже својим оштрим ртовима њезину глатку 
стаклену пут.

Запљусне ra кадгод млаз сељачког живота из тпх 
малих, неједнаких кућа,, обиљежених муком и потребом, 
из којнх дише биједа и спротиња; заталаса ce понекад 
y њима нешто мучно што дави; радннцн y туђини 
јављају да не!ча поала: рад стао, глад притисла; за- 
помажу да им ce од Kylie штогод пошље, док гладна 
кућа ишчекује помоћ од њихрзамре и оно тужно ве- 
сеље над животом, ма какав био; заћуте неродне ора- 
нице, зауставе ce и престану да ce окрећу витлови, 
док Уна пролази мирно и спокојно.

Илн y пролеће. кад ce разлијежу кавге над сто- 
пом преоране земље : он разумије ону луду, очајну 
љубав према земљи, над којом сељак, огрезао y те- 
шком зноју, сатире свој живот и своју снагу; бочн ce 
и носн с њом — y борби која замара, разднре руке, 
откнда нокте и набија жуљеве на дланове, — да из- 
вади, отме, пстрље из ње ксвчад сувог, мршавог круха 
за ce ii за дјецу; y ту земљу он сахрањује своје ми- 
сли, наде, бриге и стрепње, и он je не да, јер je воли 
себнчном, грубо.ч љубављу, што je његова. Обневиде 
очи h узаври крв, замахне проштац и одјекне негдје 
y пољу кубура кремењача. И ударају цестом по вој-



нички чизме жандарма, тресу им ce перјаннце, бље- 
скају бајонети. A пред њнма, y крви која ce са главе 
сцнједила на кошуљу, с рукама y тврдим лиеичпнама, 
послушно, оборене главе, корача сељак. (стр. 54—56).

Бесаупе није само један сјајан почетак, 
обећање једног књижевног талента, но и до- 
бар књижеван посао. Али то не треба да 
буде последња реч овога још младога писца 
који je тако добро почео. Г. Милићевић je још 
млад, и тешко je веровати да je његова књи- 
жевна каријера завршена. Прерађивање и 
подгревање старих ствари, то je посао ис- 
црпених писаца који немају шта више да 
кажу. Надајмо ce да ће криза која ce опажа 
y књижевном раду Г. Милићевића срећно 
проћи, да ће он, са више воље, амбиције и 
снаге, поново наћи сама себе, и, напредујући 
и усавршујући ce, давати још боље и зре- 
лије ствари но што су његове ваљане књи- 
жевне првине.

НИКОЛА Т. ЈАНКОВИЋ: ПРИПОВЕТКЕ. Свеска прва 
Мостар, 1905.

Г. Никола Т. Јанковић штампао je пре 
две године збирку приповедака Жнва мртваци. 
Он ce ту био направио сликар малог, при- 
гњеченог чиновништва, „смрзотина" код ко- 
јих je зависност убила свако осећање по- 
носа и достојанства, и који живе и мру y 
плесњивим канцеларијама, годинама чекајући 
указ или повишицу, трептећи од страха пред 
суровим и ћудљивим шефом који њихов леб 
и леб њихове деце држи y својим рукама.



И y овој књизи има тих призора кан- 
целаријскога робовања. Само, што je редов- 
но код Г. Јанковића, полази ce од ствар- 
ности a свршује ce невештом литературом, 
претеривањима која одају не само непозна- 
вање књижевног заната но и немање осећања 
складности и мере. Из које je земље и из 
којега je доба на пример, онај шеф канцела- 
рије y приповетци Његов иоглед? Министар, 
министар-председник, и то из доба „стиша- 
них страсти“ и „највише воље“, није толико 
ауторитаран, као што je овај шеф ма какве 
паланачке канцеларије.

Чиновници које Г. Јанковић воли да 
слика само су по извесним цртама својим 
чиновници y Србији. Али би човек добио са- 
свим нетачну слику њихову када би их су- 
дио по овим бледим, општим, конвенционал- 
ним сликама. To je главна мана свих радова 
Г. Јанковића: он нештовиди, неодређеноосећа, 
неспретно покушава да изрази стварност ка- 
ква ce рефлектовала кроз његову душу. Али 
он никако не иде даље од прве намере, основ- 
ног нацрта; све друго je неодређено, недовр- 
шено, мутно, расплинуто.

У овој свешчици Г. Јанковић изилази из 
ускога оквира y коме ce до сада кретао, 
оставља своје једнолике и сиве чиновничиће 
које je ладно цртао, и покушава да прика- 
зује и друге и другаче људе. Сада долази 
на ред радничка сиротиња београдска, њени 
влажни и жалосни станови, нечистоћа, пи- 
јанство, међусобна мржња озлобљених и бед-



них људи које je зао удес натерао да y те- 
скоби заједно живе и отимају ce сурово за 
комад хлеба. И ако ce писац за тренутак 
диже на степеницама друштвене јерархије, то 
je да покаже разривен живот тако разно- 
родне и скрпљене породице y нашем дана- 
шњем. средњем сталежу, Као што обично 
бива, Г. Јанковић, случајем или тамном ин- 
туицијом, наилази предмете који би y ру- 
кама правог посматрача и писца од дара 
били изврстна грађа за реалистичку припо- 
ветку београдску. Г. Јанковић додиркује је- 
дан сасвим београдски мотив: лаж, несно- 
сност наше данашње варошке породице, без 
патријархалнога духа a увек y патријархал- 
ном облику, без јединства погледа, растрзане 
и отроване, која je постала мучилиште за 
све њене чланове, окови које јединка мора 
непрестано да носи.

Те ствари Г. Јанковић je приметио, и 
из далека наслутио замашај и трагичност 
тога појава, али, као и увек, остао само при 
главним и неправилним контурама, без ичега 
дубљег, ширег, не дав ни слику ни утисак 
онога што je хтео да представи.

Случај његов je јако занимљив. Чита- 
јући његове приповетке читалац je без пре- 
станка y недоумици: има ли овај човек та- 
лента или не? je ли ово књижевност или 
не? Неодређеност, недовршеност, то je ути- 
сак који остаје од његових приповедака — 
које су y ствари само црте — писаних без
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полета, без дубине, као y некој потмулој 
љутњи на вулгарност живота и на неизле- 
чиву нискост човекову.

Те приповетке не престају помињати на 
радове самоука сликара који ce виђају по 
излозима, код којих ce види неко примитив- 
но осећање уметности, али где je све још 
тако далеко одуметности. И што повећава тај 
утисак, то je ретка невештина y писању. Г. 
Јанкови-ћ нема онога дубоког лиризма Бо- 
рисава Станковића те да му ce опрости онај 
троми језик, оне рђаво слепљене реченице, 
онај безбојан, само за једну четврт књижев- 
ни стил политичких листова. He може бити 
добре приповетке када ce овако пише: „По- 
кушавала je да то право добије тим што ће 
мужа довести до љубоморе, па je добила 
батине, a једном je y мал није отерао; па je 
онда причала за неке далеке својте, које 
могу да израде државну службу Влајку, мужу; 
a кад јој он рече да покуша, она не успевши, 
осетила ce још више понижена; за тим je 
хтела ревносним радом y кући, држањем чи- 
стоће и реда то да постигне, па je то све 
било без успеха, нико главе није освртао, 
било то чисто или не. Она ce само осећаше 
y тој намери као робиња. Те јој онда дође 
мисао, да и она пркоси, као сви. Зато je 
кришом, одвајајући пару по пару, штедећи 
од шв’а, купила срећку.“

Г. Јанковић, који као да има нечега y 
себи, могао би и давати што добро и трајно. 
Али са тако оскудном, готово никаквом књи- 
жевном културом, са таквим неразумевањем



онога што je посао y књижевности, са так- 
вом брзином каком он ради, не стварају ce 
дела која остају.

Ова књига ce свршује сликањем како 
сунчани зраци са муком продиру и разбијају 
секроз „неправилно стакло прозорско" мрач- 
не и тужне канцеларије. И пошто прочита 
ову књигу, човек je склон да y тој слици 
види симбол приповедачког дара Г. Јанковића.

СТАНИСЛАВ ВИНАВЕР, ПРИЧЕ КОЈЕ СУ ИЗГУБИЛЕ 
РАВНОТЕЖУ. Београд, 1913.

Када je 1911 Г. Станислав Винавер 
штампао своју прву књигу, y Српском Нња- 
жевном Гласнику (књ. 27, стр. 554) изишла je 
овабелешка: „Још врло млад Г. Станислав Ви- 
навер привлачи пажњу на ce. Пожуривши ce 
мало, он je публиковао своју „књигу стихова" 
Mjeha. Први утисак je да овај млади лите- 
ратор има много литературе, и да код овога 
модерниста има стварног осећања и смисла 
за модернизам. Он je много читао и са љу- 
бављу улазио y уметности, и од свега тога 
му je много остало. У погледу опште, књи- 
жевне и уметничке културе, он стоји знатно 
над просечним песницима нашим. Још врло 
млад, Г. Винавер није имао времена да свари 
све што je од других примио, и још није Ha- 
mao свој израз, свој тон, своју ноту. Ње- 
гова несређена, неједнака и ћудљива књига 
je врло разнобојна, разнострана, разнотона,



ако ce тако може рећи. To je врло заним- 
љива мешавина доброг и рђавог, јаког и сла- 
бог, зрелог и зеленог. Ту има интимних бо- 
лова поред новинарских шегачења; високих 
мисли поред обесних детињарија. Ту ce на- 
изменично ређају стране са прилично ориги- 
налности, снаге и покрета, са странама где 
Ce осећа имитација, где ce усиљује да ce 
песма истера до краја, и где ce пише да би 
ce писало. Поред сасвим лепих стихова и 
нових и ретких сликова, има слабих строфа 
са сликовима за невољу, натезања са речима 
и версификаторских вежбања. Поред вели- 
ких слобода y метрици, често успелих, има 
и старинске метрике, и то баш оних песника 
којима ce Г. Винавер најслађе смеје. Но 
свуда види ce један млад и оригиналан та- 
ленат који превире и који тражи свој израз 
и свој пут.“

Оно што ce рекло за поезију Г. Винавера 
могло би ce поновити и за његову прозу, 
коју je сада покупио y једну књигу. И као 
што то обично бива, песникове мане виде 
ce боље када пише y прози. И ова заним- 
љива и живахна књига даје исти утисак ду- 
ховне живости, начитаности, писменостн, о- 
штроумља, лакоће писања, стилске окрет- 
ности, али још јаче ce осећа неповезаност и 
несређеност y идејама, грчевито усиљавање, 
циљање на ефекте, жеља да ce читалац за- 
диви или скандализује. Г. Винавер, који je 
био и остао enfant précoce, осећа своју младу 
снагу, пропиње ce и бацака ce. Он воли да



жонглира са идејама и да прави стилске бра- 
вуре. Ma колико да он презире ћпфту и ба- 
калнна, очевидно je да полаже на његово 
профано мишљење, и очевидно му je драго 
да га задиви. To je једна врло романтичарска, 
са свим Sturm und Drang-црта овога хипер- 
модерниста.

Врло je тешко озбиљно писати о књи- 
гама Г. Винавера, јер није ни мало сигурно 
да он сам озбиљно узима своју литературу, 
или чак и литературу y опште. Све то при- 
лично мирише на мистификацију, и бојазан 
je да иза Г. Винавера, математичара по струци, 
не стоји лакрдијашка силуета Трајка Ћит 
рића, како ce Г. Винавер назива y својим не- 
умереним и не увек укусним шалама по по- 
литичким листовима. И Трајко Ћирић дис- 
кредитује Г. Станислава Винавера... Писац 
који сам себе не узима озбиљно не може 
тражити да га други узму озбиљно.

Г. Винавер je добра глава, али млада 
глава која ce још пуши. Његова интелек- 
туална снага и стилистичка виртуозност je 
ван сваке сумње, али његов књижевни та- 
ленат има још да ce докаже. Врење и пре- 
вирање могло би ce већ свршити. Г. Вина- 
вер улази y озбиљне године и треба да нађе 
своју духовну равнотежу, као и храброст 
да буде прост и природан.


